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Служебна бележка 
 
 
 
 

Настоящата служебна бележка се издава от „МММ” ЕООД, гр. София, 
Булстат 831649546, адрес: гр. София, бул. „Ситняково” 43, бл. 6, 
управлявано от инж. Антон Михайлов Михайлов в уверение на това, че 
Михаил Антонов Михайлов, ЕГН: 7702221185, с постоянен адрес гр. София, 
ж.к  „Западен  парк”,  ул.  „Суходолска”  No  1,  бл.  138,  вх.  А,  ап.  3  заема 
длъжността  Еколог  и  Експерт  по  ОВОС  от  м.  Април   2002  г.  до 
момента (м. Септември 2014 г.), през който  период е взел участие в 
разработването на редица екологични анализи, доклади по  ОВОС, ЕО, 
комплексни екологични експертизи, в т.ч оценки за съвместимост с 
предмета и целите за опазване на защитени зони, както следва: 

 

 
 

1.  Доклади  по  ОВОС  и  ЕО,  преминали  на  експертен  съвет  с 
положително Решение. 

 
РИОСВ – Монтана: 
 

ДОВОС  на  ИП  за  ,,Изграждане  на МВЕЦ  “ЧУПРЕНЕ”  на  р.Голема 
(Чупренска), землище на с.Чупрене,  община Чупрене – експерт 
растителен и животински свят; 
 

ДОВОС на ИП за ,,Изграждане на МВЕЦ „Живина” на р. Равна ( Бърза ), 
землище на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин – експерт 
растителен и животински свят; 
 

ДОВОС на ИП за „Разширение на съществуващ подземен рудник за добив 
на флуоритова суровина „Лукина падина” на запад с нов участък „Птичи дол 
– Велин дол”, попадащ в землищата на гр. Чипровци и с. Железна, общ. 
Чипровци – експерт растителен свят, животински свят и отпадъци. 

 

 

МОСВ: 
 

Доклад за ЕО на ПУП – ПРЗ на „Индустриален Парк „СОФИЯ" в имот № 
000147 в землището на с. Гурмазово, община Божурище, Софийска област – 
експерт растителен и животински свят. 
 

ДОВОС на ИП за „Добив и преработка на строителни материали – доломити 
от  находище  „Студена”,  участък  „Хидрострой  1”,  контур  1”,  с.  Студена, 
община Перник – експерт растителен свят и отпадъци. 
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ДОВОС на ИП за „Добив на строителни материали – доломити от находище 
„Студена”, участък Хидрострой 2”, с. Студена, община Перник – експерт 
растителен свят и отпадъци. 
 

ДОВОС на ИП: „Разработване на кариера с ТМСИ за добив на доломити от 
находище "Лори" в землището с. Люляк, общ. Стара Загора. 
 

ДОВОС  на  ИП  за  „Изграждане  на  Национално хранилище  за  ниско  и 
средноактивни  отпадъци  (НХРАО)”  в  землището  на  с.Хърлец,  община 
Козлодуй, Област Враца - експерт растителен и животински свят. 
 
РИОСВ – Перник: 

ДОВОС на ИП за изграждане на „Ветропарк „ОРИСОЛ 2” – 18 бр. вятърни 
генератори с обща мощност 54 MW и подстанция в землищата на гр. Перник 
и гр. Батановци, община Перник и гр. Радомир” върху предмета и целите на 
опазване на защитена зона BG0001375 „Острица” обявена по Директивата за 
местообитанията - експерт растителен свят; 

ДОВОС на ИП за изграждане на „Ветропарк „ОРИСОЛ 1” – 21 бр. вятърни 
генератори с обща мощност 63 MW и подстанция в землищата на с. Долна 
Диканя, община Радомир и с. Боснек и Крапец, община Перник, област 
Перник” върху предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000113 
„Витоша” обявена по Директивата за местообитанията и по Директивата за 
птиците - експерт растителен свят; 

ДОВОС на ИП за „Изграждане на ветропаркове  „Орисол 3” – 12 бр. вятърни 
генератори с обща мощност 36 MW,  ”Орисол 4” – 7 бр. вятърни генератори с 
обща мощност 21 MW, една постанция и съпътстваща инфраструктура в 
землищата на с.Касилаг, с.Кондофрей, с.Чуковец, с.Гълъбник, община 
Радомир, с.Мламолово и гр.Бобов дол” - експерт  растителен свят; 
 
РИОСВ – Плевен: 

ДОВОС  на  ИП  за „Изграждане на „Ваканционно селище” в землището на с. 
Борима,  м. „Мешелика”, Община Троян, Област Ловеч” - експерт 
растителен и животински свят. 

 
 
 

2.  Оценки  за  съвместимост  (ОС)  и  степен  на  въздействие  на 
ППП/ИП върху предмета и целите на опазване на защитени зони 
от  Европейската   екологична  мрежа  Натура  2000  с  излязло 
Решение по реда на чл. 28 от Наредбата за ОС. 

 
МОСВ: 

 

Оценка за съвместимостта и степента на въздействие на ИП ,,Добив на 
строителни   материали – доломити,   от  находище  ,,Студена”,  участък 
,,Хидрострой 1”, контур 1” върху защитена зона BG 0001375 ,,Острица” – 
експерт  в  областта  на  опазване  на  местообитанията  и  видовете 
включени в Приложение 1 и 2 на ЗБР; 
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ОС и степента на въздействие на ИП: „Търсене и проучване на подземни 
богатства – скално -облицовъчни материали – площ „Кунино” в землищата 
на община Роман, област  Враца и община Луковит, област Ловеч” върху 
защитени зони BG0001014 „Карлуково” и BG 0000332 „Карлуковски карст” - 
експерт  в  областта  на  опазване  на  местообитанията  и  видовете 
включени в Приложение 1 и 2 на ЗБР; 

 

Оценка за съвместимостта и степента на въздействие на инвестиционно 
предложение:  „Добив на скално  – облицовъчни материали от находище 
„Врачански  варовик”  в  землищата  на  с.  Кунино,  община  Роман,  област 
Враца и  с. Реселец, община Червен бряг, област Плевен”, върху защитени 
зони ЗЗ BG0001014  „Карлуково” и ЗЗ BG0000332 „Карлуковски карст”  - 
експерт  в  областта  на  опазване   на  местообитанията  и  видовете 
включени в Приложение 1 и 2 на ЗБР; 

 
 

РИОСВ – Монтана: 
 

ОС на ИП за ,,Изграждане на МВЕЦ “ЧУПРЕНЕ” на р.Голема (Чупренска), 
землище на  с.Чупрене, община Чупрене на територията на ЗЗ „Западна 
Стара  планина  и   Предбалкан”  и  ЗЗ  ,,Западен  Балкан”  –  експерт  в 
областта  на  опазване  на  местообитанията  и  видовете  включени  в 
Приложение 1 и 2 на ЗБР; 

ОС на  ИП  за  ,,Изграждане  на  МВЕЦ  „Живина”  на  р.  Равна  (  Бърза  ), 
землище на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин на територията на ЗЗ 
„Западна Стара планина и Предбалкан” и ЗЗ ,,Западен Балкан” – експерт в 
областта  на  опазване  на  местообитанията  и  видовете  включени  в 
Приложение 1 и 2 на ЗБР; 

 
 

РИОСВ – София: 
 

ОС на МВЕЦ ,,РОСА” с предмета и целите на опазване на ЗЗ ,,Рила” - 
експерт  в  областта  на  опазване  на  местообитанията  и  видовете 
включени в Приложение 1 и 2 на ЗБР. 

 

Оценка  за  съвместимостта  и  степента  на  въздействие на:„Подробен 
устройствен план  План за регулация  и застрояване (ПУП-ПРЗ) на KK 
„Белчински бани” Община  Самоков,  Област  Софийска  -  експерт  в 
областта  на  опазване  на  местообитанията  и  видовете  включени  в 
Приложение 1 и 2 на ЗБР . 

 

Оценка за съвместимостта и степента на въздействие на: Общ устройствен 
план (ОУП)   за   град  Самоков  и  крайградската  територия  във  фаза 
„Предварителен  проект”  върху  ЗЗ  BG0000617  „Река  Палакария”  и ЗЗ 
BG0002084 „Палакария” - експерт в областта на опазване  на 
местообитанията и видовете включени в Приложение 1 и 2 на ЗБР. 

 
 

РИОСВ – Пазарджик: 
 

ОС на ИП за „Изграждане на четири броя индивидуални вилни сгради” в 
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имот с №122076 по КВС на землище на гр. Сърница, Община Велинград на 
територията на ЗЗ “Родопи Западни”– експерт в областта на опазване на 
местообитанията и видовете включени в Приложение 1 и 2 на ЗБР; 

 

ОС на ИП за изграждане на “Вилна сграда с всички необходими помещения 
за индивидуално вилно строителство” в поземлен имот с №238093 по КВС 
на  землище  на  гр.  Ракитово,  Община  Ракитово  на  територията  на  ЗЗ 
“Родопи Западни”– експерт в областта на опазване на 
местообитанията и видовете включени в Приложение 1 и 2 на ЗБР; 

 

ОС на ИП  за ,,Индивидуално жилищно строителство, водопровод и каптаж 
в  ПИ  №  121258,  с  площ 5,316  дка,  землище  гр.  Сърница,  Община 
Велинград, Област Пазарджик” с предмета и целите на опазване на ЗЗ 
“Родопи  Западни”  (BG  0001030) -  експерт в  областта  на  опазване  на 
видовете включени в Приложение 1 и 2 на ЗБР. 

 

Оценка за степента на въздействие на ИП за ”Изграждане и експлоатация 
на МВЕЦ  ,,Тевани 1”  с  инсталирана  мощност  420  kW  в  руслото  на  р. 
Марица”, в  района на с. Габровица, общ. Белово, обл. Пазарджик, върху ЗЗ 
BG0000304  „Голак” и ЗЗ BG0000578 „Река Марица” – експерт в областта 
на опазване на  местообитанията и видовете включени в Приложение 1 
и 2 на ЗБР; 

 

Оценка за  съвместимостта  и  степента  на  въздействие  на  ИП:  „База  за 
интензивно   стопанисване  на  дивеч”,  землище  с.  Лесичово, община 
Лесичово, област Пазарджик” върху защитена зона BG 0001039  “Попинци” - 
експерт  в  областта  на  опазване  на  местообитанията  и  видовете 
включени в Приложение 1 и 2 на ЗБР; 

 

 

РИОСВ – Перник: 
 

Оценка за съвместимостта и степента на въздействие на ИП: „Подробен 
устройствен  план  –  план  за  застрояване  и  План  за  отреждане  с  цел 
промяна на предназначението на поземлени имоти с №№  113013 и 113014, 
м.  „До  кантона”,  по  КВС  на  с.  Бараково,  община  Кочериново,  област 
Кюстендил  за  нискоетажно  строителство”  върху  предмета  и  целите  на 
опазване  на  защитена  зона  за  опазване  на  дивите  птици BG0002099 
Кочериново - - експерт в областта на опазване на местообитанията и 
видовете  включени в Приложение 1 и 2 на ЗБР; 

 

Оценка за съвместимостта и степента на въздействие на ИП: „Подробен 
устройствен  план  –  план  за  застрояване  и  План  за  отреждане  с  цел 
промяна на предназначението на поземлен имот с № 000951, с площ 11,710 
дка, м. „До кантона”, по  КВС на с. Бараково, община Кочериново, област 
Кюстендил  за  жилищно  строителство” върху  предмета  и  целите  на 
опазване  на  защитена  зона  за  опазване  на  дивите  птици BG0002099 
Кочериново - - експерт в областта на опазване на местообитанията и 
видовете  включени в Приложение 1 и 2 на ЗБР; 

 

Оценка за съвместимостта и степента на въздействие на ИП за „Добив и 
преработка на подземни богатства по чл. 2, ал. 1 от ЗПБ – метални полезни 
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